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POKLON BAŠKI GRAPI

Stanka Golob je svojo inovativno tehniko slikanja s peskom, ki ima vlogo slikarskih barv, začela 
razvijati pred petindvajsetimi leti. Sprva so bile njene slike narejene zgolj iz dveh vrst peska, 
belega soškega in skoraj črnega baškega, iz katerih je ustvarjala dela s poudarjenimi svetlo-
temnimi kontrasti. Pozneje je v slovenskih rekah, potokih, peskokopih in kamnolomih našla okoli 
šestdeset različnih vrst peskov, obarvanih s kovinskimi oksidi: od zelenkasto modrih odtenkov, 
ki vsebujejo baker, do vinsko rdečega peska, kateremu daje barvo boksit. Ob tem pa je potrebno 
poudariti, da je priprava takšnega slikarskega materiala dolgotrajen postopek, ki vključuje ne 
le fizično zahtevno nabiranje peskov in njihovo izpiranje, ampak tudi sejanje posameznih vrst 
na različne debeline. Barva vsake granulacije peska se namreč za nianso razlikuje od druge, kar 
avtorici omogoča ustvarjanje izjemno prefinjenih barvnih in tonskih prehodov.

Tako kot je Golobova postopoma razvijala specifično tehniko slikanja, je polagoma pridobivala 
tudi svoje likovno znanje. V devetdesetih letih se je redno udeleževala tečajev in likovnih 
delavnic v organizaciji Zveze kulturnih organizacij Slovenije in Javnega sklada RS za Kulturne 
dejavnosti. Leta 2012 pa je na temo slikanja s peskom tudi diplomirala na ljubljanski Šoli za 
risanje in slikanje Arthouse. 

Avtorica je v diplomski nalogi z naslovom Peščene iluzije svojo tehniko slikanja tudi podrobno 
predstavila in ugotovila, da so umetniki v slikarstvu uporabljali pesek od 19. stoletja dalje, toda 
le v kombinacijah s slikarskimi barvami in drugimi materiali. Kot vemo, se je uporaba materialov, 
ki niso tradicionalno umetniški, kot so pesek, zemlja in marmorni prah, uveljavila predvsem pri 
slikarjih informela – eni od abstraktnih slikarskih smeri po drugi svetovni vojni. Vendar se avtorica 
pri svojem delu ne zgleduje po preteklih umetniških smereh, saj slike ustvarja izključno s peski: 
privlači jo zgolj izrazna vrednost naravnega gradiva, ki ji omogoča, da z različnimi debelinami 
peska poudari prostorsko globino.

Na tokratni razstavi se Stanka Golob predstavlja z izbranimi deli iz treh tematskih sklopov, ki jih 
ustvarja vzporedno. Njen likovni opus namreč vključuje tako figuraliko in realistične upodobitve 



krajine kot tudi geometrično abstrakcijo in nekakšne nadrealistične krajine z dodanimi 
geometrijskimi liki, ki predstavljajo protiutež naravnim organskim oblikam. 

Prvi sklop razstavljenih del, ki ga je ustvarila za pričujočo razstavo, je posvetila domačemu 
okolju, natančneje pomembnim osebnostim iz Baške grape in Tolminske. Ustvarila je doprsne 
portrete glasbenika Janija Kutina1, duhovnika in skladatelja Ivana Kokošarja2, Maistrovega 
borca Mihe Brovča3 ter Janeza in Štefanije Brovč, ki sta si s škripčevjem na vodni pogon močno 
olajšala vsakdanje delo na strmih pobočjih Baške grape.4 Med portreti zasledimo tudi podobo 
igralke Štefke Drolc,5 ki sicer ni neposredno povezana z avtoričinim domačim okoljem, vendar 
je odigrala eno od glavnih vlog v prvem slovenskem celovečernem filmu Na svoji zemlji (1948), 
posnetem v Baški grapi.6 

Edini celopostavni portret v seriji je nekakšna simbolična podoba Brike s košaro na glavi. Avtorica 
se namreč spominja, da so prebivalke Goriških Brd nekdaj prodajale češnje v Baški grapi. Ker gre 
za spominsko podobo, je upodobila Briko s stiliziranimi potezami in neprepoznavnim obrazom: 
poudarila je zgolj njene obline in impozantno postavo, za katero se zdi, da poveličuje vlogo 
kmečke ženske in njenega dela. V nasprotju s poenostavljeno podobo Brike so ostali portreti 
realistični, prikazani na nevtralnem ozadju, ki poudarja njihove individualne obrazne poteze, 
oblikovane z izjemno mehkimi, pretanjenimi prelivi sivo-rjavih barvnih odtenkov.

V drugi sklop razstavljenih del sodijo slikarkine interpretacije krajinskih upodobitev – predvsem 
gora in rečnih strug, ki delujejo zaradi naravnega materiala in zemeljskih barv izjemno občuteno.

1 Jani Kutin je glasbenik in ekološki kmet iz Čadrga. Z Renato Lapanja sestavlja duo Bakalina.
2 Duhovnik Ivan Kokošar (1860-1932) je zadnjih deset let služboval v Grahovem ob Bači. Bil je zbiralec narodnih pesmi, v zgodovino pa se je zapisal 
tudi kot avtor vrste slovenskih cerkvenih pesmi. 
3 Miha Brovč (1898-1989) iz Grahovega ob Soči je bil tudi prvoborec v II. svetovni vojni.
4 Mako Sajko, eden vodilnih slovenskih dokumentaristov, je leta 1968 o izumu Janeza Brovča (1899-1990) in Štefanije Brovč (1914-2002) posnel film z 
naslovom Plamen v dvonožcu.
5 Štefka Drolc (1923-2018), slovenska igralka in pedagoginja, je zaigrala v največjih slovenskih filmskih uspešnicah, med drugim v filmih Cvetje v 
jeseni, Deseti brat in Povest o dobrih ljudeh.
6 Film, ki je epopeja o partizanskem boju, a hkrat pokaže tudi Grahovo ob Bači in njene prebivalce, je režiral France Štiglic. Na pobudo Društva sloven-
skih filmskih delavcev so leta 1975 v vasi postavili spomenik, ki je posvečen filmu. Leta 2012 so uredili še tematsko pot, ki vključuje lokacije, kjer so bili 
posneti najpomembnejši filmski prizori.



Iz podob lahko razberemo, da avtorica prepričljivo nakaže zračno perspektivo predvem z uporabo 
različnih debelin peska. Prvi plan slik običajno oblikuje z debelejšimi zrni, ki ustvarjajo v ospredju 
reliefno teksturo. Za upodobitev oddaljenih gora, ki se v ozadju izgubljajo v meglicah, pa uporabi 
drobne peske sivkastih barvnih odtenkov, ki dajejo njenim slikam vtis izjemne mehkobe. Zelo 
prepričljivo so upodobljeni tudi vodni odsevi in rastlinje, ki ga oblikuje z nekoliko debelejšimi peski. 
Poudarjena tekstura dreves ob vodnih površinah namreč ustvari na slikovni ploskvi trepetajoč učinek 
nenehno gibajoče se stvarnosti. 

In podob naravnih krajin pravzaprav veje lirično razpoloženje, ki ga v zadnjih delih stopnjujejo 
upodobitve ženskih in moških aktov, za katere se zdi, da so zliti z naravo. Naslovi del – Krhkost 
sobivanja pa namigujejo, da so v središču avtoričine pozornosti tudi razmišljanja o odnosu človeka 
do narave, ki bi ga morali po avtoričinem mnenju na novo opredeliti, saj je, kot sama pravi, od nas 
odvisno, koliko časa bomo lahko sproščeno uživali v njenem okrilju.

Slikarkin osebni odnos do Zemlje utelešajo tudi upodobitve nadrealističnih krajin, v katerih lebdijo 
abstraktni elementi kot nekakšne optične prevare, ki v gledalcu vzbujajo različne miselne asociacije. 
A nekaj je gotovo: geometrijske forme, ki se na njenih slikah pojavljajo tudi kot mostovi, ceste ali 
železniški tiri v naravi – torej, kot produkt človekovega dela – aludirajo na kontrast med naravnim 
in urbanim, resničnostjo in iluzijo, občutenim in razumskim. Še posebej enigmatična pa so tista 
dela, kjer je tudi krajina delno abstrahirana in preoblikovana v kubistično razčlenjene ploskve 
geometrijskih oblik. 

Geometrična abstrakcija pravzaprav predstavlja pomemben del avtoričinega raziskovanja, kar 
dokazuje tretji sklop razstavljenih del. Abstraktne podobe kažejo, da slikarka metodično obravnava 
likovne odnose med jasno razmejenimi geometrijskimi oblikami. Predvsem pa jo – v kontekstu njene 
specifične slikarske tehnike – zanima ustvarjanje optičnih prevar z različnimi debelinami in barvami 
peskov. Na slikah se vrstijo podobe geometrijskih likov in teles, ki jih avtorica sistematično razčlenjuje 
na manjše ploskve, s katerimi ustvarja prepričljive učinke prostorskih iluzij na dvodimenzionalni 
površini. Veliko pa je tudi takšnih del, ki (delno) ohranjajo vez s konkretnim prostorom in utelešajo 
prikrita sporočila, povezana z aktualnimi družbeno-političnimi dogodki. Posamezna dela se denimo 
navezujejo na migracije, ki predstavljajo v zadnjih letih globalni izziv (Migracije, 2015). Zasledimo pa 
tudi slike, ki odkrito namigujejo na probleme Evroske unije (Krogi EU, 2016). 



Stanka Golob sicer pravi, da pojmuje ustvarjanje kot odmik od vsakdanje realnosti, predvsem 
negativnih medijskih novic. Kljub temu pa v dela vnaša tudi svoja intimna občutja in razmišljanja 
o naravnem, družbenem in kulturnem okolju, v katerem živi.7 Njene kompozicije so – ne glede 
na izbrano motiviko – barvno in oblikovno skladne, njena ustvarjalna tehnika pa dovršena, kar 
dokazujejo predvsem subtilne obdelave barvnih prehodov in modeliranje senc, ki so še posebej 
virtuozno oblikovane na portretih. Pridušena barvna paleta naravnih peskov pravzaprav ustvarja 
občutek nekakšnega brezčasja in poudarja idiličnost krajin. V tem smislu pa lahko razumemo 
tudi geometrično abstrakcijo, čeprav gre za eksaktno umetniško disciplino, vendar so njeni 
pionirji (Malevič, Mondrian) verjeli, da povzema univerzalne lastnosti in zakonitosti sveta.8 Zato 
so dela geometrične abstrakcije pogosto izražala določeno utopično razsežnost, ki jo slutimo 
tudi v posameznih slikah Stanke Golob. Njena dela vzbujajo občutja miru in tišine, nekakšne 
nostalgije po preprostem življenju v sožitju z naravo. Hkrati pa so poklon tradiciji in domačemu 
okolju, ki je neusahljiv vir njenega ustvarjalnega navdiha.

                                                                                                                           Nataša Kovšca                                                                                                           

7 V kontekstu ohranjanja dediščine je vsekakor potrebno omeniti avtoričine upodobitve nekdanjih domačij. Gre namreč za podobe, ki jih ustvari 
bodisi po ohranjenih fotografijah bodisi po pripovedovanjih ljudi. Razišče tudi lokacije, kjer so hiše nekoč stale.
8 Povzeto po »Geometrična abstrakcija«, v: Pojmovnik slovenske likovne umetnosti 1945-2005. Pojmi, gibanja, skupine, težnje (ur. Nadja Zgonik). Lju-
bljana: 2009, 69.





MOJ POGLED

Že od nekdaj sem rada risala in slikala. Zvedavo sem opazovala svet okoli sebe in razmišljala, kako bi to 
lahko prenesla na papir. Vedno sem se rada učila in tako spoznavala tudi likovne zakonitosti. To mi je 
zelo pomagalo pri mojem hobiju. Narava mi je dala sposobnost, da lahko opazim zelo prefinjene barvne 
odtenke. Verjetno sem se zato tudi zaljubila v peske naravnih barv. Njihovo iskanje, zbiranje in priprava je 
sicer zahtevno in dolgotrajno delo, a zame prav posebna strast. Preizkušanje možnosti, ki jih pri slikanju 
nudi ta naravni material, pa je pravi adrenalinski izziv. Po 25 letih ugotavljam, da je pred mano še dolga 
pot raziskovanja in spoznavanja učinkov in drobnih fines tehnike slikanja s peskom. Ne vem, če sem 
umetniško nadarjena, sem pa pri stvari z veliko vztrajnostjo, predanostjo in srčnostjo. V slike skušam 
prenesti misli in zgodbe, ki so se me dotaknile. Veliko mi pomeni povezanost z naravo, ki jo občutim tudi 
skozi pesek.
Srečna sem, da prodam dovolj za pokritje stroškov materiala in razstav. Tako ne ogrožam družinskega 
proračuna. To mi daje svobodo, da lahko delam, kar mi odgovarja, me veseli in izpolnjuje. Ne oziram se 
na trende v sodobnem slikarstvu. Zame je dovolj, da pri delu uživam in da lahko slike tudi razstavljam in 
pokažem ljudem, saj sem prepričana, da je osnovno poslanstvo slike, da se jo gleda. Če morda v katerem 
od gledalcev vzbudi čustva in razmislek, pa sem še toliko bolj vesela. Zato sva z možem kar nekaj del tudi 
poklonila za javne prostore.
Živimo v času, ko nam sporočajo predvsem slabe novice iz vsega sveta. Za protiutež v svojih delih iščem 
umirjenost, iskrenost in lepoto.
Hvala možu, družini in vsem, ki mi na tej poti stojite ob strani.
                                                                                                                          
                                                                                                                          Stanka Golob   





Brovč Janez in Štefka, peski na lesonit, 90 x 90 cm, 2019



Alpski trubadur, peski na lesonit, 80x60 cm, 2019



Miha Brovč, peski na lesonit, 80 x 60 cm, 2019



Ivan Kokošar, peski na lesonit, 80 x 60 cm, 2019



V trajen spomin. peski na aluminij, 150 x 90 cm, 2019 Svoboda, peski na lesonit, 80 x 60 cm, 2019



Pogled naprej, peski na platno,70 x 50 cm, 2015



Soča - jezero, peski na lesonit,  2017



Spokojnost, peski na lesonit, 70 x 95 cm, 2018



Krhkost sobivanja - Marija, peski na lesonit, 65 x 95 cm, 2019

Krhkost sobivanja - Črt, peski na lesonit, 60 x 80 cm, 2019

Krhkost sobivanja - Blažka, peski na lesonit, 65 x 95 cm, 2019

Kamp Danica, peski na lesonit, 60 x 80 cm, 2018



Tolminka, peski na lesonit, 60 x 33 cm, 2017Krhkost sobivanja - Ožbej, peski na lesonit, 80 x 60 cm, 2019



Krhkost sobivanja - Iva, peski na lesonit, 50 x 63 cm, 2019



Krhkost sobivanja - Nanca, peski na combond, 70 x 95 cm, 2019



V Posočju, peski na combond, 67 x 48 cm, 2016 Večer v Solkanu, pesek na aluminij, 56 x 41 cm, 2019



Kamniti most Solkan, pesek na aluminij,  97 x 125 cm, 2009

Cerkljanski očak, pesek na combond, 75 x 93 cm, 2015

Dinamika eksistence, pesek na aluminij, 75 x 93 cm, 2013



Dyptich sand 1, pesek na lesonit, 69 x 69 cm, 2017



Dyptich sand 2, pesek na lesonit, 69 x 69 cm, 2017



Diskusia, peski na platno, 80 x 80 cm, 2016



Krogi jesen , pesek na platno, 80 x 80 cm, 2016



Koridor, pesek na slonit, 80 x 80 cm, 2017



Črte zeleno, pesek na platno, 80 x 80 cm, 2017



Posoške sivine, pesek na platno, 80 x 90 cm, 2017



Rezija, pesek na lesonit, 105 x 50 cm, 2011

Krogi mix, pesek na lesonit, 93 x 93 cm, 2016

Krogi rdeče, pesek in naravne barve na platno, 80 x 80 cm, 2016



Krogi prepletanja, peski na lesonit, 80 x 80 cm, 2016



Križpotja, peski na lesonit, 93 x 93 cm, 2016



Zvestoba Posočju, peski na combond, 110 x 132 cm, 2019



Vremeneske spremembe, pesek na combond, 93 x 75 cm, 2018 Vremenske spremembe, pesek na combond, 93 x 75 cm, 2018



Plasti, pesek na combond, 76 x 84 cm, 2018



Pot, peski na lesonit, 80 x 100 cm, 2017



Dvoboj argumentov, peski na combond, premer 80 cm,  2015



Kockanje rdeče, peski na combond, premer 80 cm, 2012-2016
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